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 الحسد

من المهم أن يكون لنمو الطفل تجارب جيدة أكثر من التجارب السيئة. الخبرات السلبية من جانب اآلباء على سبيل المثال 

الفصام ، يكون لها تأثير كبير على نمو الرضيع. هذه العملية تعتمد على العوامل الخارجية  -السلوك بجنون العظمة 

 .والداخلية

 العوامل الخارجية

عندما تفشل األم في دورها كأم. يمكن أيًضا إثبات هذا الرفض جسديًا أو نفسيًا. هذا يؤدي إلى صدمة الطفل ، من حيث 

 .منع احتياجاته األساسية

 

 العوامل الداخلية

طفل يمكن اعتبار العوامل الداخلية احتياجات أساسية للرضيع ويعتمد ذلك على مدى ظهورها على أنها إيجابية بالنسبة لل 

 .أم ال. لذلك ، تلعب الظروف الوراثية األولية دوًرا مهًما أيًضا

( مثل هذا العامل الحسد المبكر ، والذي يكون فعااًل منذ الوالدة ويؤثر على تجارب الطفل 2002تسمي ميالني ك ، )

 .المبكرة

لعاطفة الرئيسية. فرويد ، على وجه التحليل النفسي يتعامل مع هذا الموضوع لفترة طويلة. يتم تقديم الحسد باعتباره ا

الخصوص ، دفع الكثير من االهتمام لحسد القضيب للمرأة. ما معنى أشكال أخرى من الحسد ، وقوة الرجل ، وحسد 

 .الرجل على موقع وحيازة المرأة ، والحسد بين النساء ، وما إلى ذلك

  

 الفرق بين الحسد والغيرة

غيرة ، وعلى العكس نادًرا. في كتابها "الحسد واالمتنان" ، تميز ميالني كالين بين الحسد غالبًا ما يتم الخلط بين الحسد وال

والغيرة: يصنفها الحسد بأنها اإلحساس السابق وتثبت أنه واحد من أكثر المشاعر البدائية واألساسية ، ويجب التمييز بينه 

 .وبين الغيرة والجشع

األم( ، ويمتلك ويدفع جانباً المنافس ، على سبيل  -يء المحبب )رضيع األم الغيرة مبنية على الحب ، ويريد المرء الش

المثال ، "التنافس بين األخوة". إن الغيرة هي دائًما حالة مثلث. فهم هذا الموقف غير ممكن في الطفولة المبكرة. الحسد ، 

في االحتياجات غير الملباة للرضيع في  من ناحية أخرى ، يعتمد على عالقة من جانبين ال حاجة فيها إلى كائن حي ثالث:

أم / أي عالقة كائن بين الطفل واألم(. الغيرة هي العالقة بكائن كامل -أم  -عالقة كائن مع األم )كائن طفل  . 

بعبارة أخرى ، بينما يتلقى الرضيع حبه وتغذيته ، عند مصدر الحياة ، فإن ثدي األم هو كائن رضيع ، وعندما تقترب 

ذلك المصدر ، تنشأ الغيرة والتنافساألخوة من  . 

 



 جشع

 .نسعى جاهدين ، بغض النظر عن العواقب ، المتالك كل ما يمكن استخالصه من الكائن

 حسد

على عكس الجشع ، فإن الحسد يهدف إلى الرغبة في امتالك الكائن بالكامل لنفسه. يمكن تدمير الكائن بالكامل. إنها تتعلق 

إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فأنت تريد تدمير الصالح على الكائنبإبقاء الكائن على نفسك.  . 

يعتمد الرضيع على حب  .libidinal هذا الدمار يجعل مصدر الشر الجيد الذي يعتمد عليه الطفل. الحسد لديه مكون قوي

يع ، تنشأ صدمة. في األم. الثدي األم هو كائن للطفل ، في هذه العالقة الكائن من خالل رفض االحتياجات األساسية للرض

تكرار هذه الرفض للكائن ، يريد الطفل االستيالء على الشيء وتدميره. كثيراً ما قيل من قبل األمهات أنه أثناء الرضاعة 

األطفال في ثديهمالطبيعية ، يعض  . 

أن يكون مستقالً عن األم نحن نعرف أن األسنان ترمز إلى القوة والقوة والقوة. إذا كان الرضيع لديه هذه ، فهو يريد اآلن 

وأن يمتلك المصدر لنفسه. وهكذا بفضل القوة الجديدة التي يمتلكها ، واالستيالء على صدر / مصدر حياة األم وتدمير 

 .المالك ، ينشأ الحسد

عندما يصبح الرضيع مدركاً للثدي كمصدر للحياة وخبرات جيدة ، يصبح الحسد أقوى. االرتياح الحقيقي الذي يختبره 

الرضيع على الصدر يمنحه الشعور بأن الثدي هو مصدر كل الرفاهية الجسدية والعاطفية. خزان ال ينضب من الغذاء 

 .والدفء والحب والتفاهم والمعرفة

تزيد تجربة اإلشباع هذه من حبه وتزيد من الرغبة في امتالك الثدي وحمايته وحمايته. لكنه يحصل أيًضا على الرغبة في 

ا لمثل هذا الكمال. يمكن أن الحسد والجشع االتصال وهناك رغبة في امتصاص الكائن تماماأن يكون مصدرً  . 

طالما أن الطعام المبتلع يعتبر جزًءا من الثدي ، فهو بحد ذاته هدفًا لهجمات غيورة موجهة نحو الجسم الداخلي أيًضا. 

لثدي هو مصدر كل الخير ، فهو يريد أن يفسد عندما يشعر الرضيع أن قلبه مليء بمشاعر القلق والشر ، في حين أن ا

 .صدره بالحسد ويظهر فيه أجزاء شريرة ومضرة بنفسه. ثم امتدت إلى الرحم وأطفاله وعالقة الوالدين ببعضهما البعض

 .يلعب حسد عالقة الوالدين دوًرا مهًما في حالة حدوث تطور مرضي في مجمع أوديب باعتباره شعوًرا حقيقيًا بالغيرة

د المبكرالحس  

إذا كان الحسد المبكر للطفل شديًدا ، فإنه يتداخل مع النشاط الطبيعي تجاه آليات الفصام. ال يمكن الحفاظ على االنقسام إلى  

كائن مثالي ومتابع ألن الكائن المثالي يوقظ الحسد وبالتالي يتم مهاجمته وتدميره. يتعلق األمر بخلط التأثيرات الجيدة 

تعمل بعد ذلك على االنقساموالسيئة ، والتي  . 

إن االفتراض الشديد )عملية عكس اإلسقاط ، وصف العمليات الداخلية( لكائن مثالي ضعيف بشدة وتزعزع عملية تطوير 

األنا. الحسد العنيف يؤدي اليأس. ال يمكن العثور على كائن مثالي ، لذلك ال يوجد أمل في الحب أو المساعدة من أي 

دمرة هي مصدر لالضطهاد الذي ال نهاية له والندم في وقت الحق. في الوقت نفسه ، يؤدي غياب جانب. الكائنات الم

االفتراض الجيد إلى فقدان األنا القدرة على النمو واالستيعاب. إنه يعطي االنطباع بوجود فجوة رهيبة بينه وبين الجسم. 

ه يزيد الحسد. غالبًا ما يكون الحسد الالشعوري القوي هو هذا يغلق دائرة مفرغة: الحسد يمنع التقديم الجيد ، والذي بدور

وخاصة في اضطرابات الشخصية  Kernberg  ،(2000)أصل ردود الفعل العالجية السلبية والعالجات التي ال تنتهي ، 

 .ويصبح مرئيًا في اضطراب الشخصية الحدية

  

 دراسة حالة



المعالج أبًا ناجًحا وقويًا للمريض ، وكانت كراهيته لهذا الرقم كبيرة جًدا أظهر المريض استجابة عالجية سلبية قوية. كان  

لدرجة أنه تم تدمير التحليل بشكل متكرر. للوهلة األولى ، بدا األمر وكأنه تنافس أوديب مع األب ، لكن حب النساء كان 

ه. إذا أعطيتهغير موجود. كانت النساء تطمع فقط كممتلكات لألب. من أجلك ، اعتبرك ال قيمة ل  

 .اعتاد على تدمير عقلها بقدر ما كان يمتلكه والده. لم يكن من الممكن له تقديم فاعلية األبوية والتعريف بها

 

 أنا أحلم

في السنة األولى من التحليل ، حلم المريض الحلم التالي. وضع أدوات في صندوق سيارته الصغيرة ، التي كانت جزًءا 

لج ، ولكن عندما وصل إلى الوجهة ، تم كسر األداةمن السيارة األكبر للمعا . 

  

 تفسير األحالم

كان الحلم يرمز إلى الشذوذ الجنسي ويظهر أنه يريد االتصال الجنسي مع والده ، لكن كراهيته للقضيب كانت كبيرة 

من قبله وأزعجته داخليًالدرجة أنه دمره. وبالمثل ، أظهر هذا الحلم أن التفسيرات التي أدت به الخير تمزقت على الفور  . 

سرعان ما كشف التحليل أن هناك هجمات غيور على العالقة الوالدية أدت به إلى مهاجمة وتدمير كل صلة بين شخصين. 

كما تقدم التحليل ، كان هناك أيضا انتقال األمهات ، يرافقه حسد يائس من الرقم األم. لم يكن قادًرا على تناول الطعام 

ين ، خاصة الطعام الذي أعدته زوجته له. كان لديه وهم بأن زوجته سممت الطعام ، وأنهم ملوثون بحضور أشخاص آخر

 .أو مدللون

عندما قالت المرأة شيئًا ما أثناء األكل ، أصيب على الفور بألم في المعدة. وكانت النتيجة التعلم والتفكير والعمل 

لغاية بالنسبة له ألنه كان طموًحا للغاية بسبب شخصيته الغيرة. والصعوبات الغذائية. كانت الصعوبات الفكرية سيئة ل

عندما ، بعد تحسين حالته وتحليله لسنوات ، كان على المريض تقديم نتائج التحقيقات العلمية إلى دائرة من الزمالء ، 

ان يخشى من خداع جاءت األزمة. كان يأمل في أن تسحق نتائجه رئيس القسم وتمأله بالحسد ، ولكن في الوقت نفسه ك

نفسه. من ناحية ، رأى نجاًحا كبيًرا في إظهار المعالج أنه أفضل منه. من ناحية أخرى ، قام أيًضا برسم كارثة إلظهار 

 .كيف أضره المعالج

ومع ذلك ، كان يدرك بالفعل أنه بدون مساعدة المعالج لن يكون بإمكانه إكمال عمله وحاول وضع المعالج على قاعدة 

. حاول المعالج أن يوضح له أنه ال يستطيع التأثير على كيفية تحول األمور. يخشى المريض بغض النظر عن التمثال

الكيفية التي سيحدث بها ، سيصاب بالجنون. إذا سارت األمور على ما يرام ، فسيصبح مصابًا بجنون العظم ، وإذا لم يكن 

ضطهاد ، وحتى االنتحاراألمر كذلك ، فسيؤدي ذلك إلى االكتئاب والقلق من اال . 

 

 الحلم الثاني

مشى جنبًا إلى جنب مع ديناصور عبر لندن ، كانت المدينة خالية تماًما. كان الديناصور جائعًا وجشعًا ، وقد أطعمه  

المريض بقطع صغيرة أخرجها من جيبه ، مرعوبًا من الديناصورات التي كان سيأكلها عندما لم يتبق له شيء إلطعامه. 

مريض إن الديناصور سوف يجّسد الغرور الذي ال حدود له ، وسيتعين عليه إطعام الغرور أو قتلهقال ال . 

 

 تفسير األحالم 



كما ظهر من الحلم أن المريض ظن أنه تعذب بسبب الشعور بالوحدة والندم والقلق واالضطهاد. بمجرد أن حاول إشباع 

 .شهواته الغيرة ، زاد الحسد ألن الرجل كان غير سعيد

الحسد القوي يحشد آليات الدفاع القوية. من ناحية ، اإلفساد أو الضعف الذي ال يدمر الكائن بالكامل. يمكن لألنا أيضا 

 .اللجوء إلى مثالية جامدة ومحاولة الحفاظ على كائن مثالي. كل هذه اآلليات الدفاعية تساهم في شل األنا

ر أيضافي هذا المريض ، ظهرت بوضوح. اتضح أن الديناصو   

الممثلة المعالجين ، ويمثل األب الداخلي. إذا اعتقد المريض أنه ناجح ، فقد شعر أنه يمأل أجسامه بحسد هائل. بدا أن 

 .األسمى كان غيوًرا ومدّمًرا ، كمثال هاجم كل أعماله وإنجازاته وكل الخير الذي يمتلكه

ي مكان ما ، ظهر كائن مثالي دائًما يمكنه تقديمه حاول المريض حماية نفسه من خالل تجارب االنقسام والكمال. ف

والتعرف عليه جزئيًا. هذا اإليقاع تغير وتغير بسرعة. ترتبط المثالية دائًما بشرط أساسي. كان يجب اعتبار الكائن المثالي 

إذا تم استيفاء ليس فقط ملكية خاصة ، ولكن أيًضا إبداع خاص. كان يحتاج إلى كائن خارجي يرضيه تماًما ودون انقطاع. 

 .هذا الشرط ، يمكن أن ينغمس في الخيال المتمثل في الحرمان أو االحتقار التام لمصدر الغذاء والكائن الخارجي

ومع ذلك ، فإن أدنى إنكار جعله يدرك أن ثدي األم ، وليس هو نفسه ، كان مصدر الغذاء والطعام. هذا أدى إلى هجمات 

ني المعالج ، مرة أخرى وضعت على قاعدة التمثال. إنه يحتاج إليه كمشروع مثالي. على المعالج. مرة واحدة يتم شيطا

 .تعامل المريض مع المعالج وشعور كبير ، ولكن أيضا من االكتئاب

 

 مثال آخر

هذه امرأة متزوجة تعمل بسعادة في منتصف العمر. لقد تم استيعابها تماًما في وظيفتها ، وكانت ناجحة جًدا ، لكن كانت 

عاني من االكتئاب والقيود المتكررة على العمل ، خاصة في العمل اإلبداعي. لم تُظهر أي مظهر من مظاهر الحسد ، ت

وكان التسجيل والتعلم سهالً ، ولم تظهر عليها أي عالمات على االستجابة العالجية السلبية. لم يكن هناك أي حسد من 

مواقف الثالثية. كان هناك الكثير من التنافس مع األخت الصغيرة ألنها األم. كانت هناك مشاعر شديدة من التنافس في ال

اعتقدت أنها كانت حبيبة والديها. قبل كل شيء ، كانت منافسة في حب والدها. عندما توفيت األخت في سن الرابعة ، 

ب واأل  األكبر على كانت مليئة بالذنب واالكتئاب. جانب آخر من التحليل كان الحسد القضيب. تنافس المريض مع األ

 .حب األم. وشكلت نمط مثلي الجنس كامنة. نادرا ما ظهرت األم في هذه التحليالت

كانت المريض قادرة على العمل ألنها كانت مهتمة بعملها. ولكن بمجرد أن كانت تدرك أهدافها الطموحة ، كانت هناك 

فوات األوان. جاء تدريجيا إلى األوهام. لقد اعتقدت أن معظم قيود على العمل. لم يكن الحسد قد ظهر في التحليل إال بعد 

الزمالء الذكور يعملون ضدها ، وأن شقيقها وراء ظهرها يحاول تحديد موعد مع الطبيب المعالج ، وزوجها غير مخلص 

ئفين قبل ثأرهم ، وما إلى ذلك. كانت تعرف أن هؤالء كانوا من األوهام ، لكنهم قلقون من التنافس مع الرجال وكانوا خا

 .وتقديم تعويضات لهم. تدريجيا ، اختفت األوهام مرة أخرى

 

 تخيالتك

يوم واحد حصلت على ثؤلول صغير على رأسها. في البداية لم تأخذ األمر على محمل الجد. فقط من خالل التخيالت التي 

رأسهااعتقدت أنها كانت بها ثآليل في دماغها ارتبطت أحيانًا بقضيب متناٍم كان في  . 

بعد مرور بعض الوقت كانت مع زوجها في شركة ، ومن هناك أخذت بالونات ألطفالها. لقد ربطت ذلك بذكريات طفولتها 

 .حيث أحضر والداها بالونات المجتمع الذي زاروه

 .في الحفل الذي زارته مع زوجها ، كانت هناك سيدة مسنة تعاني من تساقط الشعر العصبي تدعى ماريا



يض عن الحلميحكي المر  

كان لديها نبات على رأسها ، من المفترض أنه نتيجة لمرض جلدي ، بدا بغيًضا جًدا. قد يكون أيًضا ورًما سرطانيًا. على 

الرغم من أن المريض في الحلم لم يكن منزعًجا ، إال أنه لم يجد أي إزعاج أو مزعج. الحظت أن هذا النبات كان يجلس 

أزعج المريضبجوار الثؤلول. دهش الحلم و . 

 تفسير األحالم

ربطت النمو الرهيب في الرأس بفقدان شعر جوان. في كثير من األحيان وعدت نفسها وسمت اسم ماريا بدال من مارثا. 

مارثا كانت عكس ماريا ، امرأة شابة جميلة أنجبت مؤخراً طفالً. كانت تتذكر مدى حسدتها من شعر أختها الجميل ، وفي 

أختها الصغيرةمارثا ، رأت اآلن  . 

في نهاية الجلسة ، أدركت المريضة أن مرض جلديها كان طاحنًا وأن الحسد كان طحنًا أو سرطانيًا ، وأن هذا الحسد قد 

غمر جميع عالقاتها وأنشطتها. أدركت ببطء أنها تشعر بالغيرة من كل شيء. تمنيت أن يتم أخذ كل شيء من األخت. أول 

ممثلة في الجمعيات من قبل جان كائن من حسدها كان والدتها ، . 

ما تملكه ، زواجها ، أطفالها ، مهاراتها ، ُشوهت بالذنب. شعرت بالجشع والذنب ، خاصة عندما أدركت أنها استخدمت 

هداياها دون وعي إلثارة الحسد. مثلما حاولت في الماضي إظهار حسدها على أختها. في الواقع ، كان الحسد هو الثآليل 

دماغها والتي أثرت على نشاطها اإلبداعي بالكامل. بعد أيام قليلة من تحليل الحلم ، تجف الثؤلول تماًما  الموجودة في

 .وسقط. الشخصية ، عندما تنفصل عن الحسد ، قد تتطور بشكل جيد نسبيا ، ولكن فقط على حساب فقر كبير

تراقه. في التطور الطبيعي ، يصبح الحسد أكثر تكامالً. إن الحسد المنفصل يمثل تهديًدا ثابتًا ال يزال بإمكان جزء ذهاني اخ

 .االرتياح الذي اكتسبه الصدر يثير اإلعجاب والحب واالمتنان والحسد في نفس الوقت

بمجرد أن تبدأ األنا في االندماج ، تتعارض المشاعر مع بعضها البعض. إذا لم يكن الحسد قويًا بشكل كبير ، فإن االمتنان 

عر الحسد على الكائن األساسي ، وإن كانت أقل. في جزء منه ، يتم تحويلهم من الكائن األساسي إلى يفوز. تبقى مشا

المنافس ، ويختلطون بمشاعر الغيرة التي يشعر بها المنافس. في تطور مرضي ، يكون للحسد الباكر المفرط تأثير عميق 

ل النفسيعلى مسار الفصام المصحوب بجنون العظمة الذي يساهم في االعتال . 
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